
 1  كتب النصارى المعتمدة

 :  :  .  . مبسم هللا الرحمن الرحي.  .  :  :  
لولدد  هلددح لةددحبح لمددن  الحمددهلل و لالةددال لالسددام ولدد  رسددلل هللا

 :بعهلله، أمالاال
، ل ددهلل (تددهلللين ل ا ددهلل ) كتددا الاةددارم المعتمددهللل فهدد ه لر ددث بحدد  حددلل 

 :تمهيهلل ل ثاثث مباح ، كمايلي :  سمت البح  إل  
 :تمهيهلل 

، يؤاد  ـدـ لالسام ــ وليحكتاا ويس  : )اجيل هلاإل: مفهلم كلمث إاجيل
فمن أّا  أراهلل الةحيفث، لمن  ّكر أراهلل الكتاا، لفي ةفث الةدحابث  ،لي كر

 دلم ةدهلللرهم أاداجيلهم، لهدل جمدي إاجيدل، لهدل اسدم ـدـ رضدي هللا وداهم ــ 
وبرااي أل سريااي، ، لهل اسم ــ وليح السامــ كتاا هللا المازل ول  ويس  

(وربي هل: ل يل
(1  )

. 
: اإلاجيل: )األهلليان لالم اها المعاةرل الميسرل فيلجاء في الملسلوث 

البشددارل بددالأير أل  :لمعااهددا ،"إفدداجيليلن"كلمددث معربددث مددن الكلمددث اليلااايددث 
لهدددل فدددي ، gospelبدددالأبر السدددار لالمفدددر ، لاللفدددا الدددهللال ولددد  اإلاجيدددل 

 .أأبار طيبث: أي goaspelاإلاجليزيث ال هلليمث 
إلاجيدل كتدداا أازلدح هللا تعددال  ولد  ويسدد  ابدن مددريم مةدهلل ا  لمددا بددين لا

(يهلليح من التلرال
(   )

. 
تتفددا المةدداهللر المسدديحيث ولدد  أاددح كددان يلجددهلل بجااددا األااجيددل األربعددث 

مثل تلمدا  ،المعرلفث وهللهلل كبير من األااجيل التي تاسا إل  بعض الحلاريين
براابددا، أل إلدد  بعددض  :لمثدد ،لبطددرو ليهددل ا، أل إلدد  بعددض أتبددا  المسددي 

 .إاجيل المةريين لإاجيل العبريين لإاجيل الااةريين :مثل ،الجماوات
 ،له ه األااجيدل الدت متهللاللدث لمعمدلال  بهدا إلد  ال درن الرابدي المدياهللي

إلغداء كدل إاجيدل أل رسدالث ال تتفدا  ـدـ (م3 5)ودام ـدـ  حين  رر مجمي اي يث
لإودهللام  ،االايث األااجيل األربعث ف دطمي و يهللل أللهيث المسي ، لاالوتراف ب 

 .ماسلاها من األااجيل
ل ددهلل  كددر الشددي  رحمددث هللا الهاددهللي ا ددا  وددن ةدداحا أكسدديهل وددهللهللا  مددن 
الكتا المف لهللل أل المح لفث من العههلل الجهلليهلل، ماها ماهل ماسلا إلد  ويسد  

كتداا التمثديات لالدلوا، لماهدا مداهل ماسدلا إلد  : ــ وليح السام ــ، مثدل
كتاا مريم لحدهلليثها، لماهدا مداهل ماسدلا إلد  : ريم ــ وليها السام ــ مثلم

.بطرو الحلاري كإاجيل بطرو لغيرها
(5  )

 
                                                 

 (.11/848: )ان العرا، لس(8/151:158: )تاج العرلو من جلاهر ال املو (  1)
 (.188/ : )الملسلوث الميسرل في األهلليان لالم اها (   )
 .لمابعهللها( 111: )الاةراايث في ميزان الع ل لاإلسام: لمابعهللها، لااار( 83 : )إاهار الحا: ااار (  5)
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لفددرض هد ه األااجيددل األربعددث  ،إن إلغداء الكايسددث لتلددا األااجيدل الكثيددرل
ألاهدا ال ت دهللم لادا ةدلرل ةدحيحث  ،يحمل ول  الشا بملثل يتهدا ؛ول  الااو

ح، بددل مادداةددارم المعاةددرين للمسددي  أل  ريبددي العهددهلل لشدداملث وددن و الددهلل ال
 .تةلر لاا و يهللل الكايسث التي ت ررت في ال رن الرابي المياهللي

 

 األااجيل المعتمهللل: المبح  األلل 
األااجيل المعتمدهللل لدهللم الاةدارم أربعدث، لهدي جدزء مدن العهدهلل الجهلليدهلل، 

سم إل   سدمين ال ي هل جزء من الكتاا الم هللو، لالكتاا الم هللو واهللهم يا 
العههلل ال هلليم: رليسيين، هما

(1  )
حهلليثاا محةدلرا  فدي لسيكلن لالعههلل الجهلليهلل،  

 .األااجيل األربعث
 

ف يدل بل البهللء في الكام ون تاري  تهلللين العههلل الجهلليهلل، يحسن بادا التعر
 :به ه األااجيل األربعث المعتمهللل واهللهم

 : إاجيل مّت  .1

وشدر، لهدل يهدلهللي األةدل، كدان  اسبث إل  مّت  أحدهلل الحدلاريين اإلثادي
 من أومال الجليل في فلسدطين ــ (كفرااحلم)جابي ضرالا للرلمان في بلهللل 

في باهلل اةير ، تبي المسي  ما  بهللايث هللولتح، لبعهلل رفي المسي  ااةرف للتــ
 .أاح مات هااا شهيهللا   :لي ال ،الحبشث

 

 : إاجيل مر و . 

كان  لي ال أاح ،الحلارييناسبث إل  مر و أحهلل أتبا  المسي ، لم يكن من 
أاح كان   كرتلمي ا  للحلاري بطرو، لهل يهلهللي األةل، للهلل في ال هللو، لي

أحدهلل السددبعين الد ين أرسددلهم ويسدد  للتبشدير بالاةددراايث، لي دال أن بيتددح كددان 
 .مركزا  الجتما  تامي  المسي  أثااء حياتح لبعهلل ةعلهلله

 

 :إاجيل لل ا .5

 ، لدم يكدن حلاريدا  لال تلميد ا  للحدلاريين اسبث إل  لل ا أحهلل أتبدا  المسدي 
، ي ال أاح للهلل في ااطاكيدث، لأادح كدان طبيبدا  لمةدلرا ، رافدا ا  يهلهللي للم يكن

 .بللو في رحاتح التبشيريث
 

 :إاجيل يلحاا .4

                                                 
 .سبا الحهللي  واح في هللرو سابا (  1)
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اسدبث إلدد  يلحاددا أحددهلل الحددلاريين، كددان ةددياهللا  يهلهلليددا ، تبددي المسددي  مادد   
لي ال أاح ألدف إاجيلدح  ،ركياغرا ت(  EPHESUS)البهللايث، بّشر في افسو 

.لمات فيها شيأا  هرما  في اهايث ال رن المياهللي األلل ،هااا
(1  )

 
 
 
 

 ري  تهلللين األااجيلتأ: المبح  الثااي 
ري  تهلللين األااجيل من األهميث بمكان، حيد  أن معرفتهدا يبدّين أمعرفث ت

هلللين مهللم مةهللا يتها، لاعرض في ه ا المبحد  شديلا  ممدا  كدر فدي تدأري  تد
 .تلا األااجيل
 :إاجيل مّت  .1

إاددح  ددهلل كتددا  بددل : في ددال ،فددي تدداري  تددهلللين هدد ا اإلاجيددل أددافهادداا  
أددراا ألرشددليم، ل هددا بعددض ال ددهللماء إلدد  أاددح كتددا فددي السدداث الثاماددث بعددهلل 

 .م83لساث  81عض أاح  هلل كتا بين ساثالةعلهلل، ليان الب
زم لال طي بتاري  فإاهم ال يستطيعلن الجر الملثلا بح، هلللالاعهللام المة 

 .التهلللين

مدثا   كرت في تاري  تهلللين هد ا اإلاجيدل ـدـ لمن الأافات الكثيرل التي 
 يةدر  ( للهلليدلو)هللّلن فدي وهدهلل  (مّتد )أن ااجيدل : مايراه ابن البطريا): ــ

 .تعيين الساث رالرلمان من غي
كتدا بشدارتح فدي ألرشدليم سداث (مّتد )أن : لي لل جرجو زلين اللبادااي

م51
( )  

. 
البدهلل أن يكدلن هد ا اإلاجيدل  دهلل كتدا  بدل أدراا : لي لل الهللكتلر بلسدت

(ألرشليم
(5  )

. 
أل  41أل سداث  58أل سداث  53ألف اإلاجيدل األلل سداث : لي لل هلرن)
مددن  84أل سدداث  85أل سدداث   8أل سدداث  81أل سدداث  48أل سدداث  45سدداث 
(المياهلل

(4  )
. 

88أل  81ليرج  بعضهم كتابتح ساث 
(3  )

. 

                                                 
بحل  : لمابعهللها، لااار( 115: )األجلبث الفاأرل: ، لااار(11: 1: )األربعث هللراسث في األااجيل: للمزيهلل حلل ه ه الكتا، ااار (  1)

 (.151: 15: )في م اراث األهلليان
 (.8 : )التحريف لالتاا ض في األااجيل األربعث (   )
 (.8 :51: )المرجي السابا  (  5)
 (.48: )محاضرات في الاةراايث (  4)
 (.135) :، حاشيث ر م(115: )األجلبث الفاأرل (  3)
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ي م ابدل هد ه ااراء يدد ها الدبعض إلد  أن تدداري  كتابدث هد ا اإلاجيددل لفد
م113إل   83كان بين 

(1  )
. 

في تحهلليدهلل تداري  تدهلللين  اللاسي للاا أن ااحا ه ا البلن الشاسي لالفرا
 .ه ا اإلاجيل

بدددل : إاددح كتددا بالعبراايدددث، ل يددل: أمددا لغددث الكتابدددث فمأتلددف فيهددا،  يدددل
 .باليلااايث، ل يل غير  لا

 :اجيل مر وإ . 

يتسدددي ميدددهللان الأددداف وادددهلل الحدددهللي  ودددن تددداري  تدددهلللين لترجمدددث هددد ا  
فمدداهم مددن )اإلاجيدل، ف ددهلل اأتلددف الكتدداا المسدديحيلن كثيدرا  فددي زمددن تأليفددح، 

(ي لل أاح ألف في زمن بطرو لبللو، لماهم من ي لل ألدف بعدهلل ملتهمدا
(   )

. 

ؤرأي ل دهلل رلم ابدن البطريدا لبعدض مد: )ي لل الشي  محمهلل أبل زهدرل
لال  ،العرا أن ه ا اإلاجيل  هلل كتبح بطرو افسدح، لاسدبح إلد  تلميد ه مدر و

(يعرف له ه الرلايث تاري  يعتهلل بح
(5  )

. 

م88م لساث 85ل يل أاح كتا بين ساث 
(4  )

. 

لول  ه ا فإاجيل مر و مأتلف في كاتبح، فا يعدرف هدل كاتبدح مدر و 
شا ي هلل  فدي  هللسديث هد ا  الماسلا إليح؟ أم أستا ه بطرو الحلاري؟ له ا ال

 .اإلاجيل
إن لاحددهللا  مددن ولمدداء الاةددراايث ال يعددرف : )ي ددلل الددهللكتلر الشددر الي

بالضبط من هل مر و كاتدا اإلاجيدل، لإن كدان الدرأي الشدالي أادح كدان مدن 
(تامي  بطرو لتابعيح

(3  )
. 

ليعتبددر هدد ا اإلاجيددل ـددـ مددن حيدد  الحجددم ـددـ أ ةددر لألجددز األااجيددل 
ي في اثاين لثاثين ةفحث من الكتاا الم هللواألربعث، فهل ي 

(8  )
. 

تيايثاإاح كتا باليلااايث، لوليح تهميشات بال: أما لغث التهلللين، ف يل
(3  )

. 
. 

 :إاجيل لل ا .5

                                                 
 (.41: )مااارل بين اإلسام لالاةراايث (  1)
 (.54: )التحريف لالتاا ض في األااجيل األربعث (   )

 (.33:34: )محاضرات في الاةراايث (  5)
 (.58: )، مااارل بين اإلسام لالاةراايث(133: )، حاشيث ر م(114: )األجلبث الفاأرل (  4)
 (.33 : )بحل  في م اراث األهلليان (  3)
 (. 3 : )بحل  في م اراث األهلليان (  8) 
 (.54: )التحريف لالتاا ض في األااجيل األربعث (  3)
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كمددا اأتلددف فددي تدداري  تددهلللين اإلاجيلددين السدداب ين مّتدد  لمددر و، ف ددهلل  
ح ألدف أاد: فدي تداري  تدهلللين إاجيدل لل دا، فمداهم مدن ي دلل ـدـ أيضدا  ـدـ اأتلدف 

م81أادح ألدف سداث : م، لماهم من ي دلل11ــ  81مابين ساث 
(1  )

، لمداهم مدن 
(83)أل ( 81)كتددا : ل يددلم، 84ـددـ  35ي ددلل أاددح ألددف مددابين سدداث 

(   )
إلدد   

 .غير  لا من األ لال

ليمكن ت هللير تاري  إاجيل لل ا بالاار إل  ولامل : )ي لل الهللكتلر بلكاي
ر و لمّت  لكمدا ت دلل الترجمدث المسدكلايث، وهللل، ف هلل استعان لل ا بإاجيلي م

م، 31فيبهللل أاح  هلل وايش حةار ال هللو لتدهللميرها تحدت جيدلش تيتدلو ودام 
 .لول   لا يكلن ه ا اإلاجيل الح ا  ول   لا التاري 

(م11ــ  81ليحهللهلل الا اهلل الحاليلن غالبا  تاري  تحريره فيما بين  
(5  )

. 

أل (85)أل سددددداث(35)ليدددددرم هدددددلرن أن اإلاجيدددددل الثالددددد  ألدددددف سددددداث
(84)ساث

(4  )
. 

اليلااايثبأما لغث التهلللين له ا اإلاجيل ف هلل اتفا ول  أاها كاات 
(3  )

. 
 : إاجيل يلحاا .4

يعتبددر هدد ا اإلاجيددل مددن أأطددر األااجيددل، ألاددح اإلاجيددل الدد ي تضددمات 
ف راتح  كرا  ةريحا  ألللهيث المسي 
(8  )

. 

يدددل شدددأاا  لهددد ا اإلاج لفدددي اللا دددي أن: )ي دددلل الدددهللكتلر محمدددهلل الشدددر الي
ح اإلاجيددل الدد ي تضددمات ف راتددح  كددرا  ةددريحا  لأطددرا  أكثددر مددن غيددره ألادد

فه ه األللهيث يعتبر هل اص إثباتهدا لركدن االسدتهللالل فيهدا، ألللهيث المسي ، 
لل لا كان البهلل من العاايث بح، فالتثلي  هل شدعار الاةدراايث لأسداو التبداين 

(بياها لبين هلليااث التلحيهلل
(3  )

. 

أمددا هدد ه ف ددهلل كتبددت لتؤماددلا أن يسددل  هددل ): لممددا جدداء فددي هدد ا اإلاجيددل
(المسي  ابن هللا، للكي تكلن لكم إ ا هماتم حيال باسمث

(8  )
. 

، ف ددهلل اأتلددف فددي يمتددهلل الأدداف حددلل تددهلللين األااجيددل إلدد  هدد ا اإلاجيددلل
 :تاري  تهلللياح ول  أ لال

 18أل سدداث  13فالددهللكتلر بلسددت يددرج  أاددح كتددا سدداث  (1
 .18ل ساث ل ي

                                                 
 (.133: )، حاشيث ر م(113: )األجلبث الفاأرل (  1)
 (.45: )مااارل بين اإلسام لالاةراايث (   )
 ، (88: )هللراسث الكتا الم هللسث (  5)

 (.35: )محاضرات في الاةراايث (  4)
 (.58: )التحريف لالتاا ض في األااجيل األربعث (  3)
 (.35: )محاضرات في الاةراايث (  8)
 (.58 :51 : )بحل  في م اراث األهلليان (  3)
 (.41: )التحريف لالتاا ض في األااجيل األربعث: ا ا  ون ( 1 :51: )يلحاا (  8)
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ألف اإلاجيل : لي لل هلرن في تاري  تهلللين  لا اإلاجيل ( 
من  18أل ساث  81أل ساث  31أل ساث  81أل ساث  88الرابي ساث 

المياهلل
(1  )

.
(   )

 

م11ل 81أاح كتا بين ساث  (5
(5  )

. 

تفا ول  أاها كاات باليلااايثا لغث التهلللين له ا اإلاجيل ف هلل اأم
(4)

. 
باليلااايث
(4)

. 
 

 ألااجيل األربعثا هلل ا: المبح  الثال  
مما الشا فيح لهللياا ــ احن المسلمين ــ أن اإلاجيل الملجلهلل اان ليو هل 
اإلاجيددل الدد ي اددزل ولدد  ويسدد  ـددـ وليددح السددام ـددـ بددل هددل محددّرف زيدداهللل  

 .لا ةااا  
لفاددي لمعاددلي، : لالتحريددف  سددمان: )ي ددلل الشددي   رحمددث هللا الهاددهللي 

 ،(أي التحريددف المعاددلي)الثددااي  لالاددزا  بيااددا لبددين المسدديحيين فددي ال سددم
 .ألاهم كلهم يسلّملن ةهلللره ون اليهلهلل في العههلل العتيا في تفسير اايات

ف هلل أاكره ولمداء البرلتسدتاات ـدـ  :(أي التحريف اللفاي)أما ال سم األلل 
(في الااهر ــ إاكارا  شهلليهللا  لتغليط جهال المسلمين

(3  )
. 

 :ل هلل لجهت وهللل ا لهلل لألااجيل الملجلهللل، الجز تلا الا لهلل فيما يلي
 :اا طا  الساهلل، لالاسبث الاايث .1

إمددا الددرلال لاتةددال السدداهلل، أل : أأبددار التدداري  التثبددت إال بأحددهلل أمددرين
التي يا ا واها العلماء، فيح  لن ليلازادلن، فهدل ثبدت العهدهلل الجهلليدهلل  بااثار

 بلاحهلل من ه ين األمرين؟
لهللم الاةارم اسأث لاحهللل بأط تلمي  من تامي  المسي  مطل ا ، بل ليو 

إن اإلاجيل األلل الماسلا إل  مّتد ، لديو لدهلليهم مادح إال الترجمدث اليلااايدث، 
مي أاح كتا ألال  باللغث ااراميث، لاليعرفدلن مدن هدل المتدرجم، لهدم ي درلن 

مدن تاسدا إلديهم بعهللم لجلهلل الساهلل الكامل المتةل من الرلال المعدرلفين إلد  
األااجيل لالرسالل
(8  )

. 

فمن أال البح  لالاار في تلا األااجيل يتبّين لاا وهللم ةحث اسبث تلا 
ال يلجهلل فيدح أي شداههلل : األااجيل إل  من ُيزوم بأاهم ألّفلها، فمثا  إاجيل مّت 

                                                 
 (.33: )محاضرات في الاةراايث (  1)
 .لمابعهللها( 5 : )هللراسث في األااجيل األربعث لالتلرال: اارحلل تاري  التهلللين، ا (   )
 (.131: )، حاشيث ر م(118: )األجلبث الفاأرل (  5)

 (.43: )التحريف لالتاا ض في األااجيل األربعث (  4)
 (.11 /1: )إاهار الحا (  3)

 (. 155:15: )الكتا الم هللسث في ميزان التلثيا (  8)
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لإامدا الكاتدا يتحدهلّل  بةديغث !! حيشير إلد  مّتد  الحدلاري بأادح هدل الد ي ألّفد
 .ال بةيغث المتكلمالغالا 

مداهي شأةديث مّتد ؟ لا دل ةدراحث أادح لدم يعددهلل : )ي دلل مدلريو بلكداي
(ليلم ال لل أاح أحهلل حلاري المسي م بلال  ا

(1  )
. 

لك ا إاجيل مر و ال يلجهلل شاههلل مدن هللاأدل اإلاجيدل يدهللل ولد  أن كاتبدح 
هل مر و تلمي  بطرو، لمثلح ااجيل لل ا ليلحاا
(   )

. 
 :ري  التهلللينالرلايات الشفهيث لتا . 

ولد  ـدـ ون تاري  تهلللين األااجيدل التي كتبت كتا المن أال الاار في 
كتبدت ولد  مدهللم أكثدر مدن ثاثدين ــ األااجيدل ـدـ ، اجهلل أاها ــ الأاف اللارهلل

واما ، لأن أللها لهل إاجيل مر و كتا بعهلل أكثر مدن ثاثدين وامدا  مدن رفدي 
المسي ، بياما كتا هأرهدا
(5  )

حادا بعدهلل أكثدر مدن سدتين وامدا ، لهدل إاجيدل يل 
لهكدد ا الددت رلايددات األااجيددل شددفهيث أكثددر مددن ثاثددين وامددا  حتدد  أأدد ت 

كداف لاسديان  ؛طري ها للتهلللين، له ا الفاةل الزماي بدين األحدهللا  لتدهلللياها
كتبث األااجيل تفاةديل األحدهللا  لترتيبهدا الزمادي، هد ا إ ا سدلماا باسدبث هد ه 

ا بالدددا إ ا كدددان هدددؤالء لدددم فمددد ،ادددا للل دددااألااجيدددل إلددد  مّتددد  لمدددر و ليلح
كتبها غيرهم ممن لم يشههلل شيلا  من ه ه االحهللا  لإاما !يكتبلها؟

(4  )
. 

 :اأتاف لغث األااجيل ون لغث المسي  وليح السام .5

ن المسددي  يددتكلم باللغددث األراميددث التددي كااددت متهللاللددث فددي ل تددح فددي كددا
اان مكتلبدددث باللغدددث  فلسدددطين، للكدددن اسددد  اإلاجيدددل الملجدددلهللل لالمتهللاللدددث

 .األغري يث
لفددي السدداوث التاسددعث ةددر  يسددل  : )ماجدداء فددي مددر و: لمثددال  لددا

إلهددي لمددا ا : ي تفسدديرهالدد ( ألددلم ألددلم لمددا شددب تاي)بةددلت وادديم  ددالا  
(تركتاي

(3  )
. 

لفي اأتاف اللغات هللليل ول  بطان تلا األااجيل
(8  )

. 
 
 :كتبث األااجيل ليسلا شهلهلل ويان لما كتبله .4

جدهللال  بةدحث اسدبث األااجيدل إلد  مّتد  لمدر و للل دا ليلحادا، لل سدلماا 
ددث  ب  ت  لحاللاددا ـددـ مددن أددال األااجيددل ـددـ أن اعددرف إلدد  أي حددهلل كددان هددؤالء الك 

                                                 
 ( .81) :هللراسث الكتا الم هللسث (  1)
 (.154: )لمابعهللها، الكتا الم هللسث في ميزان التلثيا( 13: )هللراسث في األااجيل األربعث لالتلرال: ااار (   )
 .ول  أاف لاسي في أللها لهأرها، ليو ه ا محل بسطح (  5)
 (.31: )إاهار الحا: ، لااار(4 : )هللراسث في األااجيل األربعث لالتلرال (  4)

 (.3 : )، ا ا  ون هللراسث األااجيل األربعث لالتلرال(54:13: )مر و (  3)
 (.3 :8 : )هللراسث األااجيل األربعث لالتلرال (  8)
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شهلهلل ويان لرلاياتهم ون المسي  لأومالح لتعاليمح، للجهللاا أن  سما  ماهم لم 
 .يشاههلل ماكتا، ل سما  هأر لم يشاههلل كل ماكتا

ال يتحهلل  في إاجيلدح كشداههلل ويدان رأم بعيادح مدا يرليدح،  ــ مثا  ـ ـفمّت  
هللفن، رغددم أاددح رلم  لددا فددي لددم يشددههلل حدداهلل  الةددلا لال الددلهددل بالتأكيددهلل 

له ا أمر طبيعي لمتل ي ألن مّت  كدان مدن تاميد  المسدي ، لتاميد   إاجيلح،
المسي  هربلا جميعا  واهلل ال بض وليح
(1  )

. 
 :وهللم تح ا ابؤات اإلاجيل .3

، لواهلل فحص األااجيل لالاار ةاهلل حالبهلل لكل كتاا سمالي من تابؤات 
لدم يتح دا ولد  ااأدر في ابلءاتح، اجهلل أن بعضها لم يتح دا كليدث، لبعضدها 

الاحددل الملةددلف فددي األااجيددل، ممددا يددهللل ولدد  أن هدد ه الكتددا ال تر دد  إلدد  
 .مستلم الكتا السماليث

ا  اهللمدث  بدل فاداء الجيدل لمن  لا ماجاء فدي مّتد  مدن  درا ال يامدث لأاهد
المعاةر لعيس  وليح السام
(   )

.
(5  )

 
 :االأتافات لالتاا ضات بين األااجيل .8

إن ال ددراءل اللاويددث لألااجيددل تكشددف وددن لجددلهلل اأتافددات كبيددرل بياهددا، 
له ه االأتافات من الكثرل بحي  يستحيل التغاضي واها لاسدبتها إلد  سدهل 

بدين األااجيدل أمدر مسدلم وادهلل الكايسدث، للدل الاّسا  لالا لدث، للجدلهلل الأداف 
كاات األااجيل متشابهث الكتفت بلاحهلل ماها
(4  )

. 
أن مّت   كر في إاجيلح أن يلسف ــ أطيا مريم أم المسي  ــ : لمن  لا

كددان أبددله يسددم  يع ددلا بددن مابددان، ل كددر لل ددا فددي إاجيلددح أافددح فددزوم أن 
ح  دهلل مضد  لدح مدن احدل ثاثدين المسي  كان إل  الل ت ال ي ابتدهللأ بالدهللواء فيد

ساث لهل يان أن أباه يلسف بن هال بن مطت
(3  )

. 
 

لمن أال ماسبا يتبّين لاا مهللم التحريف ال ي حدّل باألااجيدل، لغّيرهدا 
 .وما كاات وليح

 

ه ا ما تيسر جمعح، لهللا أسأل أن يافي بح لأن يجعلح فدي ميدزان حسداات 
  هللا ولدد  ابياددا محمددهلل لولدد  هلددح لةددل، ال ددارو لالكاتددا، لهللا تعددال  أولددم

 .لةحبح أجمعين

                                                 
 (.51: )هللراسث األااجيل األربعث لالتلرال (  1)
 (.13: )، ا ا  ون هللراسث في األااجيل األربعث لالتلرال(54ـ1 : 4 : )مّت  (   )
 (.13: )، هللراسث في األااجيل األربعث لالتلرال(85:38: )ين اإلسام لالاةراايثمااارل ب: حلل ه ه الا طث، ااار (  5)
: التحريف لالتاا ض في األااجيل األربعث: ، للاستزاهللل حلل ه ه الف رل، ااار(88: )هللراسث في األااجيل األربعث لالتلرال (  4)
 (. 53:5: )، م امي الةلبان(113: 3 )
 (.31: )ول  الاةراايث أهلللث اللحهللاايث في الرهلل (  3)
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